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Estado afasta dois PMs suspeitos 
de agressão a a motorista de aplicativo 
Vídeo de câmeras que foi pedir ajuda após ter carro apedrejado 
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Lucro da CSN no terceiro 
trimestre chega a R$ 1,3 bi 

Neto apresenta projetos de 

crescimento econômico a contadores 

Volta Redonda terá drive-thru 
de vacinação contra Covid-19 hoje 

lo Whatsapp 

“ 99234-8846 
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CSN lucra R$ 1,3 bi no terceiro trimestre 
Resultado divulgado nesta quinta pela empresa é maior que o do mesmo 

periodo do ano passado , mas inferior ao do segundo trimestre 

A CSN divulgou nesta 
quinta-eira (04/11) seus re- Sultados do ereeiro times 
tre. O lucro líquido consoli 
dado atingiu CRS 
2a san (um bilhão, tre” 
sontos e vinte e quatro mi- Íhãos seiscentos & cinque 
ta o dois mil reis) ficando acima do resultado do mes 
mo trimestre do ano passa do, que oi de R$ 12 bilhão, 
ms hastante abaixo do re 
Sultado do segundo trimes- 
tre, que atingiu R$ 55 bi [e 

“As duas atividades que 
a CSN mantém em Volta Radonda (siderurgia e ei 
mentos) tiveram resultados 
positivos. À seguir o deta lamento do resultado nes. 
sas atividades. 

Siderurgia 
No terceiro trimestre de 

29% abaixo do registrado 
no segundo trimestre de 
ai, em função, principal 
men, da ostratógia comer cial da CSN de preservar 
sua política de preços, pt ferindo vendor menos a re. 
dr ua margem. As vendas domésticas 
somaram 678 mil toneladas de produtos aiderúrgicos, 
um montante 34% Inferior em relação o trimastro an 
terior, Deste total, 40 mil. 47 “70 Sosfatanio nie toneladas reerem.sa à aços . férias de verão. mostre, 5% Inferior em Cimento corporação da nova pelitica es, um desempenho 13% 
planos e 39 mil toneladas à o periodo, 20 mil o-. relação ao segundo O pre comercial. À CSN adotou a. superior om relação ao tri- 
aços longos. neladas foram exportadas ço médio no terceiro tri- No caso da CSN Cimen.. estraga comercal de pro... mestre anterior, como re. No múrcado externo, as. do forma direta é 282 mil mestre no mercado inter. tos as vendas po tera tr. rizar o material ensacudo o. sultado da combinação do 
velas somaram a ml o. toneladas foram vendidas no foi 29% superior ao do . mestre focam 5% superio. concentrar as ventas em lo. aumento de vendas com 

segundo, um desempenho Jas menos de varejo lojas. proços mais fortes. além da em linha com ou reajustes de material do construção, 0 Ei 
ladas pela LLC, 166 mil realizados ao longo do ano que, segundo a empresa, 

aliadas no trimestre pasa. toneladas pela SWT o 62 e que conseguiu mitigar tre do ano passado. Contr. tem gerado resitado u pos do, como consequência do . mil toneladas pela Lusosi- parcialmente a perda de bulu para esse resultado a. sibltado um maior aprove 
menor volume exportado e der participação nas vendas. — integração da Elizabeth CK-. tamento desse momento po. 

da redução das vendas da A receita líquida na St. “Já o preço no mercado . mentos. com números bas. ativo do mercaco. cm relação no trlmostro am 
SWT e da Lusonlder om ra. derurgia atingiu R$7.627 externo ficou praticamente tantes robustos Já no primei. A receita Hquida do seg. terior e de 21% em relação =ão da meonalidade com as. milhões no terceiro tri. estável no perira ro mês de Integração e in. mento atingiu R$ 387 ml. ao motmo período do 30 

Volta Redonda terá Líder social reúne grupo com o 
Programa de Reforço Escolar deputado estadual Sérgio Fernandes 

Vega fade “À dd 
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E O líder social Marco 
Gonçalves val reunir seu 
grupo na noite de sexta 
feira, as 18h, na Rua 
João Xavier de Itaboraí 
n. 406, Boa Vista, em 
Barra Mansa para dia. 
logar sobre projetos poli 
ticos. Participará do em- 
contro o deputado esta 
dual Sórgio Fernandes. 

Antes estarão às 14h 
na Câmara de Vereado- 
res de Volta Redonda en. 
tregando moção de 
aplausos a professores. 
que se destacam na mis 
são de educar. O manda. 
to de Fernandes tem for 
te atuação em defesa da 
educação 

Marco Gonçalves in 
gressou aos 18 anos 
como Agente Socioedu 
cativo no Degase, é Pal 
clal Penal, teve passa 
gem na Fastec e ainda 
acumula experiência em 
Assessoria Parlamentar 
na Assembleia Legislati 
va Semanalmente rea. 
iza Live onde traz espe. a atabiaçõe a - Estr 

e moradores de cia alistas de diversas áre 
ds Cope amo pa. às que se propõem à 

compartilhar Ideias so 
bre temas úteis o servi. ra 
qo público e as pessoas. 
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Neto apresenta projetos para retomar 
crescimento econômico em VR 

Prefeito conversou com contadores do município, junto 
com secretários municipais, assessores e representantes de autarquias 

R$ 600 mil já liberados “sas medidas econômicas. 
pelo Supera RI. Tso vai facilitar para que O prefeito Antonio Durante o encontro, foi ese empresário rece sua 

Francisco Neto se reuniu “distribuida uma cartilha. atividade econômica que 
ma manhã desta quintafei.. sobre o Supera RJ. que é oi prejudicada. ou seja à 
ra, dia 4, com contadores. uma iniciativa do Governo gente vai estimular é rea 
do município em seu gabi. do Estado de enfrentamen.. quecer ess ceonvenis, des nete, no Palácio 17 de Ju. to o combate à crise eco. tacou Gisele 
lho, no bairro Aterrado. nómica causada pelas me O prefeito Neto apro- 
Com a participação de se: didas de contenção da. veitou o encontro para pe cretários municipais, as. pandemia, . oferecendo dir aos contadores que Sossores « representantes duas modilidades de in- convidem seus clientes 
de autarquias, o encontro . centivo- uma linha de crê. para uma reunião que teve como objétivo princi. dito com juro toro do até será realizada nesta sexta 
pal, reforçar a parceria R$ 5 mil para Microem- eira (5), às 15h, na sede 
pará a divulgação e incen.  proendedores Individuais da Câmara de Dirigentes tivo do programa estadual. (MES) é profissionais au. Lojistas de Volta Redonda 
Supera Ke do Rofls mu. tônomos e informais; e ou. (CDI-VR) N 
ii) uno dc poa ir Tinha de ai Rs 5 mi tar presen? jcreã 
nais de contabilidade é Micro e Pequenas rio de Estado de Desenvol. cidade, Empresas, à ser concedido vimento Econômico, Ener 

PER 

esentar novas. pola Agi gia e Relações Internacio. polo é incom- ”. À delegada do Conse- nais, Vinfeius Farah, os 
tivo para à reabertura de lho Regional de Contabil. presidentes da Ageftio, empresas. dado em Volta Redonda, André Vila Verde, e da Co” 

"O prefeito convocou. Giselle Confort, participou. din (Companhia de Desen essa reunião para poder do encontro e ressaltou a. volvimento Industrial do 
ajudar mais os pequenos, Importância da parceria . Estado do Rio de Janeiro), médios e grandes empre: que vem sendo realizada. Julio Cesar Andrade”. criação do um espaço para . donda até o fim deste mês, esse espaço. Vamos conse. 
sários da cidade, para ten. entre o poder público, ot. O objetivo é reforçar a ajudar os contadores e em. Neste primeiro momento, guir centralizar todas as. tar reostabelecer várias  tadores e empresários. disponibilidade do Supera. presários, nos moldes da através de parceria com 0. áreas para facilitar 0 try 
empresas que foram fecha. “Essa inielativa do po- RJ explicar o funciona-. agência de Desenvolvimen- Shopping Park Sul fl dis. balho dos contadores 6 
das antes e durante a pan. der público, desde 0 incio . mento do programa. os de. to Regional do Estado do. ponfbilizado Um espaço de. dos empresários, Mou so: 
lemla”, comentou o gestor do ano, vem sendo extrema. talhes e como ele pode aja. Ro (Resolve RJ). oia a A e O pl MA e do Banco da Cidadania, mente importante para a dar os empresários que Dink que vai reunir ôr.. centenas de empresas quo 
Fernando Martins, citando classe dos contadores « precisam de ajuda para re- Mesma Bãos estaduais como secre. fecharam suas. portas. 
que até o dia 10 de outu. para os empresários que. cuperarem suas empresas. taria de Melo Amblente, Será mais um gol do placa bro, os empresários de são nossos clientes. O pre.. Quem precisar do progra- De acordo com o preei. Fazenda, Vigilância Sani- que a parceria com 0 Go: 
Volta Redonda tiveram feito tem nos dado a opor. ma podera tirar as dúvidas . to Neto, o secretário Vint-  tária, Sebrae:RJ. verno do Estudo fará em mais de R$ 2 milhões em . unidade também de fone. durante o evento. Também .cius Farah pretende abrir = Vinicius Farah me Volta Redonda”, afirmou 
“emprústimos aprovados, e cer aos nossos clientes os. será tema da reunião, à. essa agéncia em Volta Re-. pediu um apoio para criar Neta. 

Antônio Cardoso pretende unir diretórios Antonio Furtado discute aumento 
do PL da região para lançar candidaturas na quantidade de casos de abusos a idosos 

O preto do diretorio do Plum Volta Redonda, 
Antônio Cardoso, afirmo 
que pretendo conversar com o diretórios do partido em tros mundipio da região 
A dntemção é uni forças em torno de candidatos à dp 
tado dora o estaca nas eloições orais do ano que. 
vem. Segundo ale. é impor 

Preadorte do de Vota Redonda propõe unido em torno de 
a a em Cro curas pra reset a reg 
quo é o Luz Antônio Cor... mento no limite de fatura- Relação com Neto 
“ri, us vimos Duscar mais . mento das microemprusas, 
dm nom porque à regido atualmente de R$ 55 mi” Antônio Cardoso desta 
precisa dl mais represent. Ins. O presidente do Pao vas eta do Veto alema Arno Fato pede atânca = sem into loga dra alema Cardo. que ese var não é mai para O Presidente do PL de. Gado há mulo tempo e que 
Vala Rdonda fala em re. à inflação oemoio Emiável. feto António Francisco LET ros (EJDET), Momiae Mar tro um aumento no re 
nur às direções do partido. Além do Inie de fat. Not independe dich que co de demncias de violem 
DO As Oto rogo. ramento fora da realidade, bos atuamos na política e. Integrante da Comis. “O precisamos estabelecer Cia contra pessoas idosas 
once eau atom. nda enrentams o prole Já estivemos ent campos .xão de Defesa do idoso nã. as regras e intensificar as pelo Disque 10 plataforma. 
ss de a ma de Simples Cgi de. postos as anca deica.. Câmara, 0 deputado Tede. fscalizações no serviço de do vero federal que eo datos: “Precisamos eloger tributação ara. mos de ser amigo. acima. ral Delegado Antonio Fur.  sendbimento dos idosos em. e violações contra os di- 
dos e alo és. as microempresas) aplicar. de tudo. Tenho frito 1. tado protocolou requer. razão da sua vulnerablida.. ritos humanos. Foram 495 Fo e rc o elo re. meto conjunto om o De. do o ça Eno ie. canos poicador, Um 
Ases cela es. came bruto, não sobre o temente estive á com o putado Federal Ossesio  tuções de longa permanén crescimento de 29% tm re 
sas peculiaridades e nos lucra. Assim, quem vence R$ Fernando (Luiz Fernando Silva (Republicanos-PE) cia. sejam públicas ou par- lação à 20 
ad Jam com argem de 4. Cardoso. lo de António. para a realização de uma. tiulares, peecisam ser ade.“ Não podemos pormiir 
Uia das bandeiras que paga o mesmo imposto que Cardoso e presidente da Audiência Pública para quadas « zelar peia saúde . que os idosos, que deveri Anti Card gostado Quem vende oe mesmos R$. Aciap VI) para pedir à. buscar soluções « acabar do idosos que ai residem. am ser cusiados nessas ins. 

ARO Cardia Apolo 109 mil com margem de Neto que ampliasse o ora. com o sefriscento dos ido.. Mitos são à relacs de ca. tfições, seram uma sério 
Dedo PL dlendessem é ot 30%. Não é fat — To de funcionamento do sos vitimas de maustra.. sos de agressão, estupro, de crime. Temos que tirar Comércio, qu na época era tos has casas de longa. cárcere privado € maus tra: osso crime da clandostin dar dear Reto os permanência, sejam elas. tos. Nós da Comissão de dade É uma aiuação sem. [EE== |] atendeu de imediato, mam particulares Gu púllicas.. Dedos dos doso queremos. pre delicada. Multas vezes 
EE (O ERR)) donráaiero decreto é disse À intenção é ouvir repre. comensar com especialistas o idoso fala, reclama e não do Fertando. meio em tom. sentantes do ministério da. « enteado a dimensão des. lhes dão eredibllidado por DECRETO WE DEN DE NOVEMBRO GE aa | de brincadeira. que estara. Mulher, Familia e Direitos. xe problema em todo o fra. serem considerados com e nana na aoums | atendendo 0 pedido por Humanos. Conselho Nacio. al para buscarmos a sol. problemas nas faculdades np Tainha causa "Claro que. nal do Direito da Pessoa cão adequada para essa. mentais Com a audiência ao pec ca jo e. doca, Socindade Brasileira. problema - explicou o de.. vamos buscar meios para 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL no um de mem ant | nimca pediria nada de erra de Geriatria e Gerontologia putado federal Delegado evitar essa violência - ar- 
Esoispes art ve io comeca e | q ruas a amisado com o 8 Anvisa, além da Juia do Antonio Furtado “ameno v deputado fede de Justiça do Die — Nos primeiros meses al Delegado Antonio Fur. frito Pura e dos Trio. deste amo, O Brasil regis. tado 
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Secretaria de Estado de Polícia Militar apura 
suposta agressão de PMs a motorista de aplicativo 

Crime foi praticado na terça-feira, dia 2, no bairro Retiro; militares estão afastados de suas funções 

PF deflagra operação contra pedofilia com 
mandados expedidos pela Justiça de Resende 

da Antônio de Almeida, 
no bairro Retiro, para re. 
clamar que um passageiro 
embriagado quebrou o 
para-beisa da veículo com tum paralelepípedo, sem 
entrar em detalhes. 

Segundo a motorista, 
ao invés de receber ajuda 
dos policiais, oles passa- 
ram a agredilo. Há um 

Vis E 
A Sucretaria de Estado 

de Polícia Militar instau- 
rou um procedimento 
para apurar a denúncia de um motorista de apl 
cativo de veiculos, que ale. 
ga ter sido agredido por 
policiais militares, lotados no 38º Batalhão da PM, 
com sedo em Volta Redon” 
da. Pela acusação, o su. 
posto ceimo foi praticado no dia 2 deste mês, no 
dalrro Ratira. 

Os policiais militares. 
foram afastados tempora- 
riamente. À suposta Vit 
ma publicou na quartadei 
ra, dia 3, no seu port no 
Facebook, que procurou 
os agentes que estavam 
em uma viatura na Avenb- 

abandonou uma pistola 
calibre 9 milimetros 
(modelo 809), um carre- 
gador com dez muni. 
ções intactas calibre 

anta 
Em uma ação dos 

agentes do Grupamento 
de Ações Táticas, do 2% 
Batalhão da PM, foram 
apreendidos, nesta quim- 
tafeira, dia 4, arma- 
mento no Morro da Ca- 
viana, no bairro Santo 
Agostinho, em Volta Re- 
donda. Segundo a poli- 
cia, a localidade é con. 
siderada como um dos 
redutos do tráfico de 
droga da cidade. 

Dois homens, que es- 
tavam no local, fugiram 
em direção à servidão 
Minas Gerais. A dupla 

artesanal calibre 380, 
sendo um protótipo da 
Metralhadora INA, com 
um carregador e 7 mu 
ições imtntas calibre 

O material foi levado 
para a Delegacia de Vol 
ta Redonda. 
Jovem oi assasinado 
na mesma localidade 
No mesmo bairro, 

Posto De comove. epi mt Porn toa St asa um Cod jo Coe 0 1 nao e Co usado Es de Jo é em 
1988 om road sr a de RESET ARA Ae poe cento e Cod ir UsUCOS 

A ja Evangica Congregacona de Vota Redonda toma 
público quo recebeu da Prletura Municipal de Bara Mansa “ Secretaria Municpal do Melo ambierte, à Licença Mun 
pai de nsalação LI 1749, com validado ai 06 de outro de 2a para a realização de leraplanagem com volume de corta 
de 1.420,80 mi, na rua São Sado 1111 Gato Vargas - 
Barra Mansa RJ (processo número 1102772021). 

do de Policia Militar es- 
elarece que o comando 
da corporação não tolera 
em hipótese alguma 
evensuais desvios de con- 
duta e abusos de autor! 
dade cometidos por seus. 
membros, punindo com 
estrito rigor os envolvi- 
das em tais episódios. 

Sobre a abordagem de 
policiais do 28º BPM (Volta Redonda), ocorr! 
da na noite da última 
terça-feira (2/11), a área 
Correiconal da curpora 
ção já instaurou um pro- Cedimento para avaliar e 
punir 0s policiais envol Vidos. Os militares estão 
afastados de suas fun 
ções na unidade é res- 
Pondendo disciplinar. 

um jovem de 23 anos 
foi assassinado na noi 
te de quarta-feira (3) 
O caso foi registrado 
na delegacia da cida- 

Smm, uma arma de fogo de. 
Segundo informa 

ções, a vítima foi bale- 
ada em um escadão 
que dá acesso à Rua 
União, na Servidão da 
Paz, no Morro da Ca- 
viana. Não há detalhes 
sobre as circunstânci 
as do crime. 

Peritos da Polícia 
Civil encontraram 07 
cápsulas e (2 projéteis 
próximos à vítima, en- 
caminhada para o Ins. 
tituto Médico Legal 
(IML) de Trés Poços. 

pi 

Policiais federais defla 
graram, nesta quintateira, dia 4, Operação “Meia 
Noite”, para combater transmistão « distribuição 
de pornografia infantil par melo de aplicativos. À ia 
Vestigação iniciou a partir dE denvncia anónima rece 
bida pela Polícia Federal, no Espirito Santo, dando 
“Conta que participantes de 
um grupo de WhaisApp compartiiavam livremente 
teria] comendo cenas de abuso sexual de eranças e 
animes. Na ação de ontem, poll. 

Delegaca de Vora Redonca 

ciais federais da delegacia 
da PF de Angra dos Reis catmpriram dois mandados. 
de busca e apreensão na ck dade da Baixo Gandi, no 
Espírito Santo. Os docu- 
mentos foram expedidos 
pela Vara Criminal de Re- End 

“Na primeira fase da pe- 
ração, deflagrada em outu- 
ro de 220, policiais fede 
rais prenderam, em fla 
Grante, em Resénde, um homem na posse de arqui- vos contendo cenas de 
plocação sexual Infant. a ocasião, também, foram 
apreendidos celulares e 
Cêmpatadores que, após pe. 

rácia, contribuíram, para as 
Na ação desta quinta 

ra, um Joverm, de 21 anos, 

gacia da PF em Angra dos. Reis, que dará prossegui 
mento as investigações. O 
nome da operação fez alu 
são ão grupo em que eram 
disseminados os videos em maior volume "Meia Nolte cute como”. 

Protótipo de metralhadora é apreendido no Morro da Caviana 

UTILIDADE PÚBLICA 
O Coordenador Reglenal do Polica Técnico-Ciontica 
Sui Fluminense, Ricardo Campos Barcolos - Parto 
Leguta. faz sabor qua so encontra no IML do Volta Fo 

| ond. had Aveia Paulo Ee Aves bras, 1325, 
| Trás Poços - Vota Redonda, to! (24) 3339-9049, copo 
do MANDEL MOTADA SILVA, residonto à Run Poroban 

| 64, Gardênia Azul Alo de Janoiro à disposição para os 
| sous tam 

ci oa 3 an) e 28 ala) con o eo Cade corra ar à tação de ra Amarela Cr Ea Sá 3 sta e ra Gu e roeo"tia Hodea Cla da a e Go Da Va eta 
ESSE a ação dn Co 1 A Acne Pose primo da 17 da er de OR, 4 horas e 30 
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Operação tapa-buracos está 
sendo realizada em bairros de BM 

Várias localidades tiveram o asfalto danificado pelas chuvas dos últimos dias 

A prefeitura de Barra 
Mansa, atravês da Secreta ria de Manutenção Urbana 
(SMMIN), está realizando ama operação tapa buracos 
em diversos barros da ci dado O asfalto de muitas 
ruas foi danificado devido do volume de chuvas que 
atingiram o municipio nos. 
últimos dias. Ontem (4) 05 trabalhos aconteceram em 
vias do bairro São Francis co. À ação Já percorreu à 
Avenida Presidente Kenne- dy (Ano Bom) e ruas da 
Vila Coringa. Bocaininha, 
Colônia o Centro. Dk acordo com o secre- 
tário de Manutenção Uha 
a, José Lule Van o Lei. 
telro, equipes também ron 

Horto Municipal de Porto Real é reaberto 

6 go Mona do 
EPE ari ppir Per io cede 
pias Ep mp E pop a dp 
feno isa nae 
pra fia pestana: Er 
ra a paca amando 
E 

Clara a Golabal. Estamos 
em um periodo de muitos trabalhos como estes devi 
do às chuvas, que danifl 
cam o asfalto”, explica o se Creária. 

Leiteiro também adian- tou que o municipio rece 
deu nova remessa de insu mos, o que permitirá dar 
continuldado ao projeto do 
prefeito Rodrigo Drable de asfaltar cerca de 130 ruas da cidade 

“Fabricamos toda a 

do municipio. Já realiza mos serviço em ruas dos 
bairros Vila Orlandéia, Ro 

ras no local estão à revita 
zação da ár nani, ty cluíndo a implantação de. 
brinquedos com acesaibih dade; pintura geral de bar 
cos, meios Hom, auditório o 
quiloeques; manutenção dos. Banheiros, instalação de = 
Aixeiras; à manutenção da 

Horto Municipal ea à dus. fonte « revitalização das. 
osição da população de duas. 
ça ola a domingo, das AU 
hs 20h. Entre as molho. a troca de 2º lâmpadas co- 

Campanha “Outubro Rosa' é encerrada na cidade 
Na Otima semana do 

outubro, à Secretaria Municipal de Saúde 

Córrego no bairro Niterói está sendo dragado 
RR pectativa é que com a real. córregos como o Cafiuá, 

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (SMT) de Volta Redonda está real 
zando a dragagem de um funcionários da SM estão atuando na força-tarefa 

VIRADÃO PELA VIDA” 

VR realiza hoje mega 
drive-thru de vacinação contra Covid-19 

BM segue com repescagem 
para pessoas acima de 12 anos 

A Secretaria de Saúdo. 
de Barra Mans seguo 

Volta Redonda fará um 

Corona. Profissionais. da Saúde que tomaram segondas e terceiras does. | nesta sextadira, A 3, Astrazeneca receberão q Serrão na Tha Sã Joia | com a repescagem da Aoentanto sesemo 
pera quem for de carro moto. | primeira unidades do Ano Bom é sopa demon | Ceira Cri pr pos. Ma = | ear a parti de TE aos Ay segundas doses A entdi da vacinação. | ce idade. Também serão . agendadas da Prizer e As. rasa | aplicadas as segundas tzanec sera etas em al dom extra na ro | closes previamente ago. toda as unidados da sa romana do Rã de e. | dadas. À dose de reforço. da do municipio. Já a Dê He fita em idosos ae 

ma de 6 aos é em pro. Teslonas da Saúde que 
receberam a DA do Im Ticante Corona ah 
“a 3/04, ou de Ari Boca ate o da 054 

À Fepescagem para 
o será fita em todas 
o unidas esto dm Bairros, assim como à aplicação da DA que to ara imunianto da 

“he Corona Vac se aplica. da Somente no PSE Ano Bom, Para se vacinado à resort 4 apresentação a cartão do vacina, CPE comprovante de re dência norinal ou ome dos pas atualizo do, ou delação do 
to do saúde Em O PSF do Ano Hom uneloma das Oh ão o. O demais postos de sa de das Gt do 16 

xe de vacina. Pelo menos 15. mé a preso de serem a “as ma Tha São Jo nesta atira “Decidimos levar o drive até as 22h para poder aten Principaliment todos os. 

e e detonar Etr Fsdas 
preto Neto sábado, dia 6 tro Unidades de Said, Uma cm cada distal, ancionarão las hà 4, para atender à 
população. Sionais envolvidos com à 

O mega driveshra terá Er DE our. stc oia to À Secreto ERERETARA MUNCIPAL DE Rblitisrmação 
Fia Municipal de Cultura 

En sa ae e 
ES nona 
Cen ana 
a it 

ão disponíveis até Sb mil do | AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 1172021 OBJETO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS cérrego na Ra Sama Tere Jara no barro Nero O imananeal fe em um ter “en perca e por estar cbstruído alagava, eine aimento a vis onde fica a dede da Secretaria Munier ide Sado (SMS) A e 

Além do amigo do er a brita de Via Redonda vem renliando. desde fere vm te o e tenção» limpo ra cidade com foco retenção de enchentes e Slgamêntos Ge feios dos 

ado 

Co rexona READ DA SAdOE 

Coca Penn na a pra ia e o ee iaraçãa nt comprem egaao temo 
E ou, 3 de nero de q 
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Voltaço obtém decisão para 
Centralização de Execuções Trabalhistas 

Medida evita penhoras e permit be pai r a dívida em até 6 anos 

BRASILEIRAO 

Flamengo encerra preparação 
para a partida contra o Atlético-GO 

O Volta Redoni conquistou uma grando vi 

Sorrento mensal para à qui 
dividas em ath 
uma grande 

de Evaristo e Alfredinho (100 gols cada) 

Hipismo será excluído do pentatlo 
moderno nos Jogos Los Angeles 2028 

moderno, Kim Raís- assumimos o compro: UIPM após uma reu. 
ner, golpcou o cavalo misso de analisar e nião de dois dias em 

e epios de Annika Schleu, proteger a disciplin: minado do pro; Saint Boy, na Olimpia: do hipismo na esteira 
de pentatlo moderno qa de Tóquio quando dos Jogos Olímpicos 

e Sa qria TE 
derno (UIPM) nesta incidente o EP tro do mo. tos dos animais Peta 
quinta-feira (4), e um provocou ** vimento pediu que o Comité processo de consulta 
deve começar em bre- 
ve para se encontrar 
um substituto à altu. 
ra. As informações 
são da Agência Brasil. 

A decisão foi toma. 
da depois que a técni 
ca alemã de pentatlo 

crític olimpico Olímpico Interna 
neral muda rápido”. “A deci- nal (COL 

Primeiro, sa são de substituir o hi- eventos « 
que esta informação  pismo vem depois de o Olimpiada citando 
será surpreendo Conselho Executivo da crueldade em Tóquio, 
até chocante, pó UIPM endossar uma O pentatlo moderno 
cês”, disse a UIPM em série de recomenda: tem cinco eventos: es 
um comunicado. ções feitas pela Comis.. grima, natação, hipis 
fax muito tempo que são de Inovação da Ho, tiro e corrida 

SEM REAJUSTE PARA za Vasco leiloará camisas 
veseicuas em prol da campanha 'Novembro Azul" 

contra o Guarani, com 
O Club de Regatas Cânbeo Crucaadina na 

Vasco da Gama entrou cor azul, uma ação em 
em campo ontem (4), apoio a campanha do 

*NovembroAml 
O més de novembro 

é dedicado à campanha 
de prevenção do câncer 
de próstata, o segundo 
mais comum entre os 
homens (atrás apenas 
do câncer de pele não. 
melanoma), denomina. 
da Novembro Azul 

Sendo assim, as de: 

jogadores de linha que para ajudar na campa- desta ação é mobilizar 
iniciaram a partida se-. nha de projetos focados a comunidade do fute- 
rão leiloadas através da “na prevenção e no cui. bol para ações de pre 
plataforma Play For a dado contra o câncer venção e conscientiza. 

neem re Cause e o valor arreca- de próstata ção sobre os variados 
edegaicom em pesecemaram | dado será destinado Q principal objetivo tipos de câncer 

EM 
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Circulação: Angra dos Reis - Barra do Piraí - Barra Mansa - Itatiaia - Paraty - Pinheiral - Porto Real - Piraí - Quatis - Resende - Rio Claro - Volta Redonda 

pol consUPLAN 
VILLAGE STA, MELENA ETA] 

Aa 2-4, Sal 1 ia Sata Cc Ea Pi tia Vo dama 

BAIRRO DE FÁTIMA vn Gu ra con or a at qua ea sc a Gu é da ES RT 
(Rasaus aaroraaus Sesi 
com me 

us qu tatoo SA PONTOS 
Totem dA LO COMERCIAIS 
EE de 

erga 
E! Par] Eua a Nas Seu 

del CEamiatarorisas UPA of CONBUPLAN 
Ens E; coLôma VILA SANTA CECILIA 
Ermo 

nus ConsUeLAN 

er ta sm Fa dpi : o ser DE Pano Pe Erro Es =, 
E Ed Posiema im Moura 
(Eajss4sc0370/3343- Mcanacnuacote Eos perene 
emana?” comeram 

Jason metveeRe Ve co 

e dps ua 

fest otros ri Saga assa é qu 
pede 
meme 

noi conguruaN 
JARDIM ESPERANÇA. vo - Es sia cm tm ota com to et pas 
enem so a ação Carpe aaa rente e ata 1 qu 
So a e sc 

cod Cp iara. eso 
fassanoarorasas me us cem juca 
Seausdis dia curam sa 
une com a, pe gap aa tanto te ais 1 Ta ocre (Rajasas-oaroraãas 
VOLTA REDONDA 
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Sl Braga e Franco Braga (amersannte de ente) 
os o anpenhero Sapo Braga a enfermeira Erva Bog 
empresário Artônio Braga 

a 
Aig-Hag 

“Hoje: Dia Nacional da Cultura, Dia Mundial do 
Cinema, Dia do Designer Gráfico, Dia Nacional do Ra 
dioamador, Dia do Téenkeo Agricola. 

“Passado algumas das principais campanhas pobi- cstárias, é o feriadão de Finados, o coméreio de nossa 
região também vai ganhando look de Natal. 

“Trata-se da malor campanha nacional de vendas, 

“Lambrando que antes vem a Black Priday ainda 
neste ms. 

“Ou seja, a propaganda mais do que nunca volta a 
ser a alma do nogoelo 

“Bem do tipo da frase: “O que não é visto, não é 
lembrado” 

mento do cancer nfaeil 

vez mais disputado. 
“Pensando nisso, O UnlBOA é à Secretaria Munic 

pal de Ação Comunitária (SMAC) do Volta Redonda cu 
lobraram um acordo de cooperação para auxiliar jo 
vens na procura por vagas de emprego. 

*O Secretário Municipal da SMAC. Muntr Noto e a 
Diretora do Departamento de Proteção Social Básica 
Rosane Marques de Carvalho estiveram reunídos com 
a Superintendente Esacutiva o representanto da FOA, Josi Sampaio, na ltima semana. 
“amb compareceram à Pro culto de Pesquisa e 

Possraduação do UnIFOA, professor Bruno Garnbara- 
toe a Coordenadora do Programa de Pósgraduação 
do UNIFOA, professora Daniele Archargo. 

“A parecia tem por objetivo promover oficinas de 
desaivolvimento pessgal e profisional aos moradores. 
de Volta Redorada acima de 1h amos, que buscam à ln 

no mercado de traba. 
intro 0s planos do projeto estão instruções para. 

elaboração de curriculos. simulações da entrevistas de 

“professores do UniFOA atuarão no projeto para a 
elaboração do curriculos e orientações para entrevio. 

as, que será realizado em unidades do Canto de Rofe- 
de Assistência Social (CRAS) definidos pela 

*Na sequência, do dia 29 de novembro a 3 de de- 
sembro, 0 evento sogurá no Campus José Vinciprova. 
do UniFOA, na Vila Santa Cecília, onde as pesto se 
ão orientadas para a criação de Um perfil na rede so 
cial Linkedin e para à claboração de um plano de 

Visando  reisenção no mercado de ralo "Um plano como este tem uma importância enor- 
por al do estimular as pesa e desenvolvo las profisionalmente ternos a possibilidade de it para a inserção no mercado de trabalho, comi 

buindo com o aumento da empregabilidade na cida 
de”, relatou a pefemsora Daniele Arch 

Total Comemoração “im comemoração ao seu anhvruári de 2 ans o 
Tarifa, horário da Ha 2 Com om a anda Levada do Samba na prá de alimencação. “duto pagode para alégra e comemorar a data 

OABR| Rocio 

“Um levantamento feio por uma autoescula ingdesa, o 
publicada no jocnal Daily Mail. mostra que quase tm ter o delas muda o caminho para evitar estacionar se for na. 
Semário parar 0 carro puma vaga entre dois outros auto. 
E 

“Vin e cínco por cento afirmaram que não se sentem 
comsantes para fazer à mancbra. “Ore poe conto dos homens também fez a mesma ar 
mação. Tas entrevistadas afirmaram que stenplesmento mu 
dam a rota ou evitam certas ruas. pois sabem que terão de fr baliza para estacionar ess locais 
“Dezenove por cento das entrevistadas disseram que mudarmos planos porque não querem arriscar as mano. 

a Volta Redonda para a co memoração do aniversário de seu mão, o eng 

recente tour pel Europa 

offee & BEER 
INAUGURAÇÃO Q 

SEXTA FEIRA 
18:00 PM - 00:00 AM 

O (24) roozzosor 
B ocormsermunenocha 

RUA DIONEIA ANDRADE FARIA Nº:295 
ATERRADO VOLTA REDONDA - > 

Di Juss Antônio Seguir Psicoterapia Reichiana 

Integração Mente & Corpo 

Maria Isabel A. Soares 
asa 

do de, 90 0 Pe is to Mera de 
Tel: (24) 3344-0375 


